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مدیران 
استان تا 
شش ماه 

آینده تغییر 
نمی کنند

افتتاح و 
بهره برداری از 

۱۸۶ پروژه برقی 
با اعتباری بالغ بر 
۶۷ میلیارد تومان 
به مناسبت هفته 

دولت

تشریح دوران 
طالیی مکارم

2

مدیر عامل شرکت برق جنوب: دکتر زینی وند:
در مصاحبه  اختصاصی روشنفکری

 با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت؛

انجمنصنیفرانندگانحملبارجریفت)نوبتدوم(آگیهدعوتمجمععمویموفوقالعاده
بدیـن  وسـیله بـه اطـاع کلیـۀ اعضـای انجمـن مذکور می رسـاند جلسـۀ مجمـع عمومـی و فوق العـادۀ انجمـن، در روز 
پنجشـنبه مـورخ ۸ مهرمـاه ۱۴۰۰ رأس سـاعت ۹ صبـح، در محـل مسـجد صـراط؛ جنـب پایانه هـای جیرفـت برگـزار 

می گـردد. لـذا از کلیـۀ اعضـا جهـت شـرکت در مجمـع، دعـوت بـه عمـل می آید.
ضمنـاً کسـانی کـه تمایـل بـه کاندیداتوری هیئت  مدیره و بازرسـین انجمـن را دارند درخواسـت خود را با مـدارک الزم: 
)کپـی کارت ملی/شناسـنامه - کپـی کارت عضویـت در انجمن - کپـی صفحۀ اول دفترچۀ تأمیـن اجتماعی- کپی برگ 

هوشـمند( بـه هیئت   مدیـره تحویل و رسـید دریافت نمایند.
دستور کار جلسه: 

مجمع فوق العاده:
 تغییر در اساس نامه

مجمع عمومی عادی:
- استماع گزارش هیئت مدیره         - بررسی صورت های مالی انجمن         - انتخاب هیئت مدیره و بازرسان انجمن

از طرف هیئت  مدیره

2

یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشاراستان کرمان در مدت انتشار

آقای استاندار از روستایی
 که سوخت و خاکستر شد 

بازدید کنید
3

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

3 مهندس سلیمانی در بازدید از کارگاه تولیدی باتیربتن 
عنوان کرد:

تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز 
شبکۀ توزیع با تکیه بر نیروهای بومی 

نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است

1

فرشتگان نجات
ایام تان خجسته باد

ابوعلـی سـینا حکیم، فیلسـوف، طبیب و دانشـمند بزرگ ایرانـی که در جهان 
غـرب بـه نـام )Avicenna( و بـا لقب »امیر پزشـکان« شـناخته شـده اسـت، در 

سـنۀ ۳۷۰ قمـری )1 شـهریور ۳۵۹( در شـهر بخارا بـه دنیا آمد.
پـاس  بـه  سـینا،  ابوعلـی  زادروز  بـا  مـاه، هم زمـان  اول شـهریور  ایـران،  در 
تألیفـات و خدمـات وی بـه علـوم پزشـکی، فعالیـت وی در ایـن رشـته و تجلیل 
از پزشـکان، روز پزشـک نام گـذاری شـده  اسـت. بی گمـان نظـر بـه تالش هـا و 
زحمـات بی شـمار اطبـاء و پزشـکان در مقاطع مختلـف، این کمتریـن ادای دین 
و جبـران زحمـت بـرای ایـن قشـر مبـارز اسـت. زیـرا جامعـۀ پزشـکی تنها قشـر 

جامعـه اسـت کـه گاه شـمار مـاه و سـال برایشـان 
روز تعطیـل نـدارد و جـزو معدود مشـاغلی اسـت 
کـه سـاعت اداری و غیـراداری، وقـت و بی وقـت 
در کارشـان مفهومـی پیـدا نمی کنـد. ایـن شـغل 
می طلبـد  باالیـی  تحمـل  آسـتانۀ  و  صـدر  سـعۀ 
مقـدس،  حرفـۀ  ایـن  در  مشـغول  فرشـتگان  و 
تحـت شـرایط سـخت و طاقت فرسـا گاهـی در 
می شـوند،  مبتـال  زودرس  پیـری  بـه  میان سـالی، 
زیـرا خنـده و شـادی نهفتـه در مشـاغل اقتصادی، 

اداری، هنـری، دانشـگاهی، فرهنگـی، آموزشـی و...در اینجـا جـای خـود را بـه 
گریـه و ضجـۀ بیمـاران، ناآرامی همراهان، تیـغ جراحی و ده هـا صحنۀ دردناک 
دیگـر داده و جـز اطبـای بـزرگ، کسـی یـارای تحمـل ایـن صحنه ها را نـدارد. 
پزشـکان همـواره پابه پـای امدادگـران در هـر حادثـه و سـانحه ای حاضـر بـوده 
و همیشـه اثبـات کرده انـد کـه زدودن غبـار غـم از سـیمای همنوعـان خویـش، 
اولویـت اصلـی آنهاسـت. در همیـن ابرفاجعۀ اخیـر که جهان و جوامع بشـری را 
بـه زانـو در آورده مـا شـاهدیم تنهـا قشـری کـه صمیمانـه خدمت کـرده و حتی 
جـان عزیـر خویـش را تقدیـم می کننـد، پزشـکان صبـور و شـکیبا هسـتند که با 
کمـال متانـت و بردبـاری عـالوه بر انجام وظیفـۀ ذاتی خویش، مجبـور به جبران 
کـم کاری و ندانـم کاری سیاسـیون و برخـی مـردم بی مباالت نیز هسـتند. گاهی 
دیـدن چهره هـای خسـته امـا مصمـم آنها مرا بـه عنوان یـک عضو از ایـن جامعه 
بـه شـدت شرمسـار می کند، باشـد که همۀ مـا در هر جایگاهی به وسـع خویش، 
قـدردان ایـن فرشـتگان تبعید شـده بـه زمین باشـیم و تجلیل از آنهـا را محدود به 

اول شـهریور مـاه ننماییم.

گزارش عملکرد مهران سنجری نیا مدیر 
آموزش و پرورش  شهرستان جیرفت در 
راستای ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود 
وضعیت مدارس به مناسبت هفتۀ دولت

با تشدید گرانی در آغاز دولت سیزدهم؛

لزوم توجه ویژه به این ابر بحران
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احسان احمدی

نتیجه فراموشی سنت ها، جشن ها و آیین های کهن ایرانی؛نتیجه فراموشی سنت ها، جشن ها و آیین های کهن ایرانی؛

افسردگی، خمودگی و روی آوردن به رسوم بیگانهافسردگی، خمودگی و روی آوردن به رسوم بیگانه

عدالت محوری
مهران سـنجری گفـت: از روز اول 
نگاهـی  جیرفـت  شهرسـتان  در  کار 
عدالـت  محـور در توسـعۀ آمـوزش و 
پـرورش مناطـق شـهری و روسـتایی 
داشـته ام و بـا همت جمعـی همکاران، 
تـالش کردیـم تـا بـا توزیـع عادالنـۀ 
امکانـات به ویژه در مناطق روسـتایی، 
زیرسـاخت ها  کیفـی  بهبـود  موجـب 
سـرانۀ  پیـش  از  بیـش  افزایـش  و 
فضـای آموزشـی شهرسـتان، در ایـن 
خرسـندیم  امـروزه  و  باشـیم  مناطـق 
درصـد   ۹۰ از  بیـش  نوسـازی  کـه 
فضاهای آموزشـی فرسـوده در سطح 
شهرسـتان، یا با سـرعت در حال انجام 

اسـت و یـا بـه پایـان رسـیده اسـت.

آموزش غیر حضوری
وضعیـت  خصـوص  در  وی 
گفـت:  کرونـا  دوران  در  آموزشـی 
دوران شـیوع بیمـاری کرونـا موجـب 
آمـوزش،  سـبک جدیـد  از  اسـتفاده 
در مـدارس شـد لـذا بـا توجـه بـه نیاز 
سـنجی های صورت گرفتـه در مرحلۀ 
اول آمـوزش همـکاران در زمینه هـای 
کار بـا نرم افزارهـای تولیـد محتـوا و 
ارائـه  الکترونیـک  ابزارهـای  بـا  کار 
بسـتر  در  تدریـس  آمـوزش  محتـوا، 
مجـازی؛ در دسـتور کار قـرار گرفت 
و سـپس اقدامـات جانبـی چـون: تهیۀ 
تلفـن  قبیـل  از  هوشـمند  ابزارهـای 
دانش آمـوزان  بـرای  تبلـت  و  همـراه 
بـرای  درسـنامه  تهیـه  نیازمنـد، 
همـراه،  تلفـن  فاقـد  دانش آمـوزان 
اینترنت، اتصـال ۹6 درصدی مدارس 
شـهری و روسـتایی به شـبکۀ اینترنت 
درصـدی   1۰۰ اتصـال  سـرعت،  پـر 
نهایـت  در  و  اداری  اتوماسـیون  بـه 
برنامه ریـزی بـرای آمـوزش بیـش از 
پیـش معلمان، در سـال تحصیلی پیش  
قـرار داده ایـم. رو را در دسـتور کار 

تکریم معلمان
عزت منـدی  و  تکریـم  بحـث  در 
فرهنگیـان، مدیـر آمـوزش و پرورش 
معرفـی  گفـت:  جیرفـت  شهرسـتان 
سـریع  دریافـت  جهـت  همـکاران 
تسـهیالت از بانک هـای کشـاورزی، 
صـادرات، ملـت و قرض الحسـنه مهر 
مصـرف  تعاونـی  همـکاری  ایـران، 
مایحتـاج  دریافـت  بـرای  فرهنگیـان 

فرزنـدان  جهیزیـۀ  لـوازم  و  روزانـه 
از  اقسـاط،  صـورت  بـه  فرهنگـی 
مالـی  تسـهیلگرانۀ  اقدامـات  جملـه 
در  اسـت.  بـوده  فرهنگیـان  بـرای 
ادامـه عیـادت و دلجویـی از همکاران 
آسـیب دیـده از بیمـاری و مشـکالت 
عدیـده، تجلیل از همـکاران برگزیده 
و معلمـان برتـر در رشـته های مختلف 
و  منـزل  بـه  منـزل  پویـش  طریـق  از 
بیمـاران  و  بازنشسـته ها  از  قدردانـی 
در هفتـۀ بزرگداشـت مقـام معلـم، از 
جمله اقدامات انجام شـده در راسـتای 
ارتقـاء منزلـت معلمـان، بـوده اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت که در ایـن دوره، 
وام صنـدوق ضروری همـکاران از ده 
میلیـون به سـی میلیون تومـان افزایش 

یافتـه اسـت. 

بهبود وضعیت مدارس
اقدامـات  خصـوص  در  سـنجری 
انجـام شـده بـرای رفع کمبـود فضای 
آموزشـی اظهـار داشـت: در بررسـی 
فضاهای آموزشـی شهرسـتان، متوجه 
در  مـدارس  از  تعـدادی  کـه  شـدیم 
لـذا  شـده اند،  تعطیـل  گذشـته  ادوار 
بـر اسـاس ضـرورت امـر، اطالعـات 
آمـاری مـدارس منطقـه و روسـتاهای 
آمـار  و  جمـع آوری  شهرسـتان؛ 
جمعیـت  و  مـدارس  دانش آمـوزی 
روسـتا  یـا  منطقـه  دانش آمـوزی 
بررسـی شـد، سـپس بـا تنظیـم جدول 
اولویت بنـدی مـدارس بـر پایـۀ رشـد 
مدیریـت  دانش آمـوزی،  جمعیـت 
سـاخت مـدارس جدید و سـاماندهی 
فضاهای آموزشـی بر اسـاس سـاختار 
توسـعۀ سـنواتی انجـام شـد. در ادامـه 
و  ایجـاد  مرکـزی  روسـتا  مـدارس 

سـرویس مـدارس راه انـدازی شـد و 
ظرفیـت  از  مـدارس،  سـاماندهی  بـا 
کالس هـای خالـی درس بـه صـورت 
بهینـه اسـتفاده شـد. در همیـن راسـتا 
اندیـش  نیـک   خیـران  همـت  نیـز 
مدرسه سـاز، موجب کلنگ زنی 18۰  
کالس درس در مناطـق عمدتـا کمتر 
برخوردار روسـتایی شـد. همچنین ۲۴ 
کالس درس بـا همت اتـاق بازرگانی 
اسـتان، در حال سـاخت می باشد و در 
ادامـه نیـز با تالش هـای به ثمر نشسـته  
کل  اداره  توسـط  درس  کالس   1۲
مـدارس  توسـعه و تجهیـز  نوسـازی، 
اسـتان سـاخته شـد، همچنیـن تعمیـر 
نیـز صـورت  و بهسـازی 8۷ مدرسـه 

پذیرفتـه اسـت.

ارتقاء کیفیت آموزشی
پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر 
کـرد:  تصریـح  جیرفـت  شهرسـتان 
زیبـا  هنرهـای  هنرسـتان  راه انـدازی 
پسـرانه،  و  دخترانـه  در جنسـیت های 
راه انـدازی و توسـعۀ هنرسـتان نمونـه 
قاسـم  شـهید  سـپهبد  سـردار  دولتـی 
و  آزمـون  برگـزاری  سـلیمانی، 
مصاحبـۀ انتصـاب مدیـران، برگزاری 
نیروهـای  وضعیـت  تغییـر  جلسـات 
افتتـاح  مالـی،  اداری  بـه  خدماتـی 
سـال  در  زینبیـه  هنرسـتان  سـاختمان 
دبیرسـتان  افتتـاح   ،1۴۰۰ تحصیلـی 
دبسـتان  افتتـاح  بلـوک،  خضـراء 
سـال  در  علی آبـاد  پذیرفتـه  فاطمـه 
هنرسـتان  افتتـاح   ،1۴۰۰ تحصیلـی 
جلسـات  برگـزاری  پویـا،  اسـتثنایی 
توسـعۀ  و  تحصیلـی  هدایـت  کمیتـه 
و  فنـی  هنرسـتان های  درصـدی   ۵۰
حرفـه ای و کاردانش، بازدید و توزیع 

مـواد ضـد عفونـی کننـده در سـطح 
مـدارس شهرسـتان، توسـعۀ پژوهـش  
سـراها، برگـزاری کارگاه، راه اندازی 
کارگروه های آموزشـی سـامانه سـیدا 
و مالـی مدارس بـرای مدیران و تعمیر 
قالـب  در  هـم  مـدارس  صندلی هـای 

اسـت. انجـام شـده  مهـر،  پـروژۀ 

اقدامات وزارت آموزش و 
پرورش 

ملـی  مسـکن  پیگیـری  سـنجری 
تمـام  طـرح  اجـرای  فرهنگیـان، 
نیروهـای  جـذب  معلمـان،  وقـت 
حق التدریـس، قرآنـی، پیش دبسـتانی 
تجهیـز  و  توسـعه  سـوادآموزی،  و 
و  حرفـه ای  و  فنـی  هنرسـتان های 
کاردانش و توسـعۀ متوازن رشـته های 
فرهنگیـان  اسـتفادۀ  نظـری،  و  فنـی 
برگـزاری  مختلـف،  تسـهیالت  از 
آموزشـی  مسـابقات  و  جشـنواره ها 
از  مجـازی  صـورت  بـه  پرورشـی  و 
احـکام  افزایـش  وزارتخانـه،  سـوی 
از  دعـوت  بازنشسـتگان،  و  شـاغالن 
در  جمهـور  رئیـس  معاونـان  و  وزرا 
گفـت و گوهای هفته در بسـتر شـبکۀ 
بررسـی  بـرای  نـادر  امـری  شـاد کـه 
مسـائل و مشـکالت کشـور بـود را از 
اقدامـات اساسـی وزیر فعلـی آموزش 

دانسـت. پـرورش  و 

سواد آموزی
پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر 
نشـان  خاطـر  جیرفـت  شهرسـتان 
دهنـده  آمـوزش  معرفـی 1۵۷  کـرد: 
جهـت معرفی بـه دانشـگاه فرهنگیان، 
غیـر  دهنـده  آمـوزش  معرفـی۲۵۰ 
فعـال تـک و دو دوره ای قبـل و بعـد 
دهنـدگان  آمـوزش  پیگیـری   ،۹۲ از 
و  از ۹۲  قبـل  فعـال دو دوره ای  غیـر 
فعـال تـک دوره ای و مردودیـن سـال 
آزمـون  در  شـرکت  گذشـته جهـت 
جهاد دانشـگاهی، برگزاری جلسـات 
پشـتیبانی سـوادآموزی بـا فرمانـدار و 
بخشـداری  بهداشـت،  مرکـز  ادارات 
و دهیـاری، برگـزاری همـۀ امتحانات 
در دوره هـای تحصیلـی سـوادآموزی 
توانمنـد  کالس هـای  برگـزاری  و 
سـازی آموزش دهنـدگان و توجیهی 
از جملـۀ  تولیـد محتـوای آموزشـی، 
حـوزۀ  در  شـده  انجـام  فعالیت هـای 

اسـت. سـوادآموزی 

گزارش عملکرد مهران سنجری نیا مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت
در راستای ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود وضعیت مدارس به مناسبت هفتۀ دولت

از لوازم برقی 
پر مصرف مثل: 
اتو، لباس شویی، 
ظرف شویی و... 
در اوایل صبح، 
اواخر شب یا 

روزهای تعطیل؛ 
استفاده کنیم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
 جنوب استان کرمان
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان: 
توزیع کتب درسی تمام دوره های تحصیلی از 

بیستم شهریورماه در مدارس
احمـد اسکندری نسـب با اعـالم خبر 
افـزود: کتاب های درسـی دانش آموزان 
بـه  تحصیلـی  دوره هـای  تمامـی  در 
شهرسـتان ها و مناطق اسـتان ارسال شده 

و آمـاده بـرای توزیـع اسـت.
وی بیـان کـرد: امسـال همـۀ کتاب ها 
هیـچ  و  می شـود  توزیـع  مـدارس  در 
فروختـه  فروشـی ها  کتـاب  در  کتابـی 

نخواهـد شـد.
اینکـه  بیـان  بـا  اسکندری نسـب 

تاکنـون ۴۲۰ هـزار و ۵6۰ نفـر دانش آموز یعنی حدود ۷۹ درصـد دانش آموزان 
اسـتان کتاب هـای درسـی خـود را بـه صـورت اینترنتـی خریـداری کرده انـد، 
تأکیـد کـرد: سـایر دانش آمـوزان در اسـرع وقـت نسـبت بـه خریـد اینترنتـی 
کتاب هـای درسـی خـود اقـدام کننـد.  وی افـزود: دانش آموزانـی کـه تاکنـون 
کتاب هـای درسـی خـود را خریـداری نکرده انـد تـا 1۵ شـهریور مهلـت دارند 
که با ورود به سـامانۀ IRTEXTBOOK.IR نسـبت به خرید کتاب درسـی 
خـود اقـدام کننـد. احمـد اسکندری نسـب گفت: خریـد کتاب درسـی نیازمند 
ثبت نام دانش آموزان در سـامانۀ »پادا« و مشـخص شـدن مدرسـۀ محل تحصیل 

آنهاست.

دکتر حمزه احمدی:
مرتع داران نسبت به تمدید پروانه چرا در 

مراتع جنوب کرمان اقدام کنند
و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر 
گفـت:  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری 
بـه  کـه  دام  چـرای  پروانـۀ  صاحبـان 
منطقـه  ایـن  مراتـع  ذینفعـان  عنـوان 
هسـتند، نسـبت به تمدید پروانۀ چرای 

نماینـد. اقـدام  دام 
دکتـر احمـدی در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار پیـام طبیعـت جنـوب کرمان 
مـاده ۴۷  اجـرای  راسـتای  در  افـزود: 
مقـررات  از  بخشـی  تنظیـم  قانـون 

مالـی دولـت، تمامـی صاحبـان پروانـۀ چـرای دام در مراتـع جنـوب کرمـان تا 
آذرمـاه امسـال فرصـت دارند بـا مراجعه بـه ادارات منابع طبیعـی و آبخیزداری 
شهرسـتان های تابعه نسـبت به پرداخـت عوارض تمدید پروانۀ چـرای دام خود 
اقـدام نماینـد. وی ادامـه داد: افـرادی کـه در این مدت نسـبت به تمدیـد پروانۀ 
خـود اقدام نکنند مشـمول بخش الـف از فصل چهارم اصالحیۀ شـیوه نامۀ فنی 
و اجرایـی بهره بـرداری از مراتـع کشـور شـده و پروانـۀ آنهـا ابطـال و از درجـۀ 
اعتبـار سـاقط می شـود.  بـه گفتـۀ احمـدی، نظـارت بـر چـرای دام در مراتـع و 
عرصه هـای ملـی بـه عنـوان یکـی از راهبردهـای صیانـت از منابـع طبیعـی، در 

دسـتور کار جـدی ایـن اداره کل قـرار دارد.

یاری خیرین در تأمین رفاه اقشار آسیبب پذیر 
و نیازمند بهزیستی جیرفت

به گزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان کرمان با مشـارکت خیرین، در 
دهـۀ اول مـاه محرم سـال جاری مددجویان بهزیسـتی جیرفـت از کمک های 

نقـدی و غیـر نقدی به مبلـغ  ۲,۳۲۷,۴8۰,۰۰۰ ریال بهره مند شـدند.
محمـد رضانـژاد بـا اشـاره به اینکـه جلب مشـارکت های مالـی و خدماتی 
مـردم بـه منظـور رفـع نیازهـای جامعـۀ هـدف از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 
اسـت در تشـریح میـزان و نـوع مشـارکت های مردمـی در ابتـدای مـاه محرم 
امسـال  در راسـتای بهره منـدی مددجویـان اظهار داشـت: در ایـن میان خیریۀ 
بانـی مهـر جـاودان بـا مشـارکت غیـر نقـدی بـه مبلـغ  1,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
شـامل گوشـت نـذری بـه ارزش ۷۰۵۰۰۰۰۰ریـال و توزیـع 1۵۵سـبد غذایی 
بـه ارزش بـه ارزش 6۰۰۰۰۰۰ریـال جمعـا ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ریـال و نیـز خیریـۀ 
توشـۀ مانـدگار هلیـل بـا مشـارکت نقـدی 1۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریـال و بـا اهـداء 
بـه ارزش ۴81,6۲۰,۰۰۰ ریـال شـامل ۲6سـبد  نقـدی  مشـارکت های غیـر 
غذایـی بـه ارزش11۷۰۰۰۰۰۰ریـال و 16 شـیر خشـک ۵1۲۰۰۰۰ ریـال و 
1۰۵۰پـرس غـذای گـرم ۲6۲۵۰۰۰۰۰ریـال یـک عـدد تبلـت ۳۲۰۰۰۰۰۰ 
یـک عـدد تلویزیـون 6۵۰۰۰۰۰۰ ریـال، جامعـۀ هـدف را از کمک هـای 
مؤمنانـه و همیشـگی خـود بهره منـد نمودنـد. رضانـژاد در ادامـه بـا بیـان آمار 
مشـارکت غیـر نقدی بـه میـزان   ۳8۰۰۰۰۰۰۰ ریـال شـامل6۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
گوشـت نـذری بـه ۴۲نفر، مبلـغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰سـبد غذایی به ۴۷ نفـر و توزیع 
پوشـک ایـزی الیـف بـه ارزش ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریـال پرداخته و ضمن تشـکر از 
مسـاعدت خیریـن در تأمیـن نیازمندی های مددجویان تحـت حمایت، اظهار 
داشـت: حفـظ و ارتبـاط بیشـتر با جامعۀ خیرین یکـی از اهداف ایـن اداره در 
خدمت گـزاری بـه جامعـۀ هـدف می باشـد و در همینجـا از همۀ مـردم خوب 
و خیـر جیرفـت دعـوت می کنـم تـا به عنـوان بـازوان بهزیسـتی بـه کمک ما 
بیاینـد تـا بتوانیم شـرایط مسـاعدی را بـرای تمام افـرادی که به عنـوان جامعۀ 

هـدف بهزیسـتی محسـوب می شـوند، فراهـم کنیم.

فالح خبر داد:

کسب رتبه برتر شرکت گاز استان کرمان در 
هفتمین دوره سنجش سالمت اداری

شـرکت گاز اسـتان کرمـان در هفتمیـن دورۀ سـنجش سـالمت اداری 
شـرکت ملـی گاز ایـران، موفـق بـه کسـب رتبـۀ برتـر شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمـان، منوچهـر فـالح 
گفت: طبق اعالم امور بازرسـی و پاسـخگویی به شـکایات شـرکت ملی گاز 
ایـران و بـا عنایـت بـه نتیجـۀ حاصـل از بررسـی مـدارک و مسـتندات واصله 
از سـامانه مربوطـه و نیـز اسـتعالم های بـه عمـل آمـده از شـرکت ملـی گاز و 
واحدهـای نظارتـی، این شـرکت بـا ۲ درصد افزایش نسـبت بـه دورۀ قبل در 
مقایسـه بـا سـایر شـرکت های گاز اسـتانی، در سـطح برتـر قرار گرفته اسـت.

وی افـزود: شـرکت ملـی گاز ایـران  در راسـتای برگـزاری هفتمیـن دورۀ 
سـنجش سـالمت اداری و بـر اسـاس الگوی تدوین شـده، اقدام بـه ارزیابی و 
رتبه بنـدی شـرکت های گاز اسـتانی بـر اسـاس مـدارک و مسـتندات موجود 
شایسـته  پاسـخگویی،  شـفافیت،  قانون گرایـی،  آمـوزش،  شـاخص های  در 
سـاالری، انضبـاط اداری و مالـی، الگـوی مصـرف و بهـره وری، اسـتقرار و 
توسـعۀ سـامانه.های الکترونیـک و فن آوری هـای نویـن و نظـارت و کنتـرل 
داخلـی کـرد و شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا کسـب امتیـاز ۹8,1۴ موفـق به 
کسـب رتبـۀ برتـر شـد. الزم بـه ذکـر اسـت شـرکت گاز اسـتان کرمـان طی 

سـال های گذشـته همـواره جـزء برترین هـا و حائـز رتبـۀ اول بـوده اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه کسـب این مقام 
شایسـته، حاصـل همـکاری مدیـران و زحمـات کلیـۀ کارکنـان این شـرکت 
اسـت، گفـت: شـرکت گاز اسـتان برنامه هـای متنوعـی را بـرای ارتقاء بیشـتر 
سـالمت اداری و مبـارزه بـا فسـاد ترسـیم کـرده کـه بـه مـرور زمـان اجرایی 

خواهنـد گردید.

1-زیـر گرفتـن دو خانـم توسـط رانندۀ یک خـودرو به دلیـل بدحجابی 
در ارومیـه و دسـتگیری فرد خاطی

۲-جدایـی لیونـل مسـی سـتارۀ آرژانتینی بارسـلونا از این تیم و پیوسـتن 
بـه پاری سـن ژرمن

۳-درگذشـت علـی سـلیمانی بازیگر مطرح سـینما و تلویزیون و فرشـته 
طائرپور سـینماگر، بـه دلیل بیمـاری کرونا

۴-انتشـار عکـس جنجالـی سـفرای روسـیه و بریتانیـا در ایـوان سـفارت 
روسـیه در تهـران کـه یـادآور روزهـای اشـغال ایـران و عکـس سـه نفـره 

رهبـران متفقیـن می باشـد
۵-وقوع زلزله سهمگین هائیتی با هزاران کشته و مصدوم

6-سـقوط غیـر منتظـره حکومـت افغانسـتان بـه دسـت طالبـان و فجایـع 
مرتبـط بـا ایـن بحران

۷-درگذشـت دانشـمند ایرانـی، پروفسـور پرویـز کردوانـی پـدر علـم 
کویرشناسـی در سـن نـود سـالگی

8-ادامـه بحـران سـونامی کرونـا بـا مبتالیان و کشـته های فـراوان و عدم 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بـه ویژه در مراسـم عـزاداری محرم

۹-انتشـار تصاویـری از دوربین هـای مدار بسـته زندان اوین توسـط یک 
هکری گروه 

1۰-بررسـی صالحیـت وزیـران پیشـنهادی دولـت سـیزدهم در مجلس 
و حواشـی پـر رنـگ آن و رأی اعتمـاد بـه تمامـی وزیـران غیـر از وزیـر 

پیشـنهادی آمـوزش و پـرورش

مهندس سلیمانی در بازدید از کارگاه تولیدی باتیربتن عنوان کرد:

تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز شبکۀ 
توزیع با تکیه بر نیروهای بومی نمونه بارز 

اقتصاد مقاومتی است

محمـد سـلیمانی مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان 
بـه همـراه علی بابائـی فرمانـدار کرمـان پیـش از ظهـر روز سه شـنبه دوم 
در  باتیربتـن  بتنـی  پایه هـای  تولیـدی  کارگاه  از  بازدیـد  در  شـهریور، 
شـهرک صنعتـی خضـراء کرمـان، تأمیـن قطعـات و تجهیزات مـورد نیاز 
شـبکۀ توزیـع بـا تکیه بـر نیروهای بومـی را، نمونۀ بـارز اقتصـاد مقاومتی 
دانسـت و بـر حفـظ کیفیـت و اسـتفاده از مـواد اولیـۀ مرغـوب تأکیـد 

. کرد
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی برق شـمال اسـتان 
کرمـان، در ایـن بازدیـد محمـد سـلیمانی، با تاکیـد بر اولویـت بهره گیری 
از تـوان و ظرفیـت اسـتان در تأمیـن قطعـات و تجهیـزات مورد نیاز شـبکۀ 
توزیـع ، موضـوع کیفیـت را جـزو الزامـات مـورد نیـاز این شـرکت اعالم 
کـرد و گفـت: از تولیـدات بـا کیفیـت شـرکت ها و کارخانه هـای داخـل 
اسـتان کـه تجهیـزات و لـوازم مـورد نیـاز صنعـت بـرق را تولیـد می کنند، 
اسـتقبال می کنیـم. مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق شـمال اسـتان 
کرمـان، بـر حفـظ کیفیـت و اسـتفاده از مـواد اولیـۀ مرغـوب در سـاخت 
پایه هـای بتنـی تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت: در صورتـی کـه صاحبـان 
کارخانه هـا و یـا کارگاه هـای سـاخت پایه هـای بـرق در اسـتان، سـرمایه 
گـذاری کننـد ایـن شـرکت به عنـوان خریـدار قطعـات از ایـن کارخانه ها 

و مشـاغل حمایـت خواهـد کرد.
علی بابایـی فرمانـدار کرمـان نیـز بـا تقدیـر از مدیـر عامـل کارخانـه 
باتیربتـن کـه بـا بومی گزینـی، زمینـۀ اشـتغال جوانـان متعهـد و کارآمـد 
اسـتان را فراهـم کـرده اسـت، از عوامـل مجموعـه باتیربتـن خواسـت تـا 
بـا دقـت نظـر الزم، کیفیـت کار در سـاخت قطعـات و پایه هـای بـرق را، 
اولویـت خـود قـرار دهنـد. وی از حمایـت و ایجـاد سـاز و کار مناسـب 
دولـت بـرای اعطـای تسـهیالت بـرای سـرمایه گذاری و رونـق تولیـد و 
ایـن بخـش خبـر داد و  ایجـاد فضـای کسـب و کار و اشـتغال زایی در 
حمایـت  همـواره  کارآفریـن  و  اشـتغال زا  طرح هـای  از  دولـت  گفـت: 
می کنـد. در ادامـه مصطفی شـاهرخی مدیـر عامـل کارگاه باتیربتن عنوان 
کـرد: سـرمایه گذاری اولیـۀ ایـن کارگاه بالـغ بـر یکصـد و ۲۰ میلیـارد 
ریـال بـوده کـه روزانـه بیـش از 11 عـدد پایـۀ گـرد بتونـی پیـش تنیـده، 
تولیـد می کنـد. گفتنـی اسـت کـه باتیربتـن دومیـن کارگاه پایه سـازی در 

می باشـد. کرمـان 

با حضور ایزدی بعد از کش و قوس های فراوان 
هیئت رئیسه شورای شهر عنبرآباد تعیین شد

صبـح روز شـنبه ششـم شـهریورماه جلسـۀ تعییـن هیئت رئیسـۀ شـورای 
شـهر عنبرآبـاد بـا حضـور ایزدی سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان برگزار 

. شد
در ایـن جلسـه آقـای نعیم سـاالری بـا پنـج رأی موافق به  عنـوان رئیس 
شـورای شـهر عنبرآبـاد، علی چاره بـا پنج رأی موافق نائب رئیس شـورای 
شـهر و خانـم نرجـس طوفـان بـا پنـج رأی موافـق بـه عنـوان خزانـه دار 
شـورای شـهر، مرتضی جهانشـاهی و حسـین دوسـتکی نیز به عنوان منشی 

شـورا، انتخاب شـدند.

اســتاندار کرمــان بــا تأکیــد بــر 
ــد  ــا نبای ــرات در دولت ه ــه تغیی اینک
بهانــه ای بــرای ایجــاد اختــالل در 
شــود  ادارات  خدمات رســانی 
خطــاب بــه مدیــران و فرمانــداران 
گفــت: تــا زمانــی کــه جانشــین بــرای 
ــه  ــته ب ــد گذش ــد مانن ــده، بای ــا نیام م
وظایــف خــود عمــل کنیــم و بحــث 
ــرح  ــد مط ــتعفا نبای ــا اس ــی ی جابه جای

ــود. ش
بـه گـزارش ایرنـا، علـی زینی ونـد 
روز شـنبه در نشسـت سـتاد کرونـای 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اسـتقرار 

و آغـاز بـه کار دولـت جدیـد تاکیـد 
کـرد: بـا توجه به شـروع بـه کار وزرا 
نبایـد در کارهـا اختـالل ایجاد شـود، 
هیـچ کم کاری و کوتاهـی از مدیران 

و فرمانـداران پذیرفتنـی نیسـت.
تقاضـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـر  مبنـی  اسـتان  فرمانـداران  برخـی 
بازنشسـتگی یـا جابه جایـی افـزود: تا 
زمانـی کـه جانشـین بـرای مـا نیامـده 
اسـت بایـد مانند گذشـته بـه وظایف 
خـود عمل کنیـم و بحـث جابه جایی 

مطـرح شـود. نبایـد  اسـتعفا  و 
کـرد:  تأکیـد  کرمـان  اسـتاندار 

تقاضـای تغییـر و جابه جایـی در پایان 
دولت هـا طبیعـی اسـت امـا نبایـد بـه 
ویـژه  بـه  دسـتگاه ها  کار  بهانـه  ایـن 
بـازار،  تنظیـم  و  در ۲ حـوزۀ کرونـا 
هـر  اگـر  زیـرا  اختـالل شـود  دچـار 
کـدام متزلـزل شـود باعـث آسـیب و 

می شـود. مـردم  نارضایتـی 

وی تصریـح کـرد: هـر چنـد وزیر 
کشـور مجـوز الزم را بـرای تغییـر و 
صـادر  فرمانـداران  تکلیـف  تعییـن 
بهتریـن  در  تغییـر  امـا  اسـت،  کـرده 
حالـت، یـک مـاه تـا ۴۵ روز طـول 
می کشـد و مدیـران اسـتان تـا 6 مـاه 

نمی کننـد. تغییـر  آینـده 

دکتر زینی وند:

مدیران استان تا شش ماه 
آینده تغییر نمی کنند

به گزارش روابط عمومی شـرکت 
اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی  توزیـع 
کرمـان، عبدالوحیـد مهدوی نیا، مدیر 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  عامـل 
جنـوب اسـتان، ضمـن تبریـک هفتـۀ 
دولـت و گرامی داشـت روز کارمنـد 
در خصـوص پروژه هـای قابـل افتتـاح 
نمـود:  بیـان  ایـام،  ایـن  مناسـبت  بـه 
 8۳ و   روسـتا  شـش  بـه  برق رسـانی 
سـیرجان،  شهرسـتان های  در  خانـوار 
بافـت و عنبرآبـاد بـا اعتبـاری بالـغ بـر 
۳1 میلیـارد ریـال، آمـادۀ بهره بـرداری 

می باشـد.
احـداث  و  توسـعه  گفـت:  وی 
بـرق  جهـت  توزیـع،  شـبکه های 
رسـانی بـه 1۰۰۰۰ متقاضـی فاقد برق 
بـا حجـم ۷6 دسـتگاه پسـت توزیـع و 
1۲۰ کیلومتـر شـبکه فشـار ضعیـف و 
۴۲ کیلومتر شـبکه فشـار متوسـط و با 
اعتبـاری بیـش از ۴8۳ میلیـارد ریـال 
در 16 شهرسـتان زیـر مجموعـۀ ایـن 

شـرکت، از جملـه پروژه هایـی اسـت 
کـه در ایـن هفتـه افتتـاح می شـوند.

مهدوی نیـا همچنیـن اظهـار کـرد: 
شـبکه های  بهینه سـازی  و  اصـالح 
توزیـع جهت رفع افت ولتـاژ ۹6 نقطه 
و قابلیـت اطمینان شـبکه های توزیع با 
فشـار  شـبکه  کیلومتـر   1۰۵ تبدیـل 
ضعیـف مسـی بـه کابـل خودنگـه دار 
بـه  بـا اعتبـار 1۲۲ میلیـارد ریـال  نیـز 

رسـید. خواهـد  بهره بـرداری 
ایـن مقام مسـئول از تعویض ۷۰۰۰ 

کنتـور با کنتورهای هوشـمند خبر داد 
و افـزود: این اقدام در راسـتای اجرای 
طـرح کاهـش تلفات با اعتبـاری بیش 
هفتـه  ایـن  در  ریـال  میلیـارد   ۴۲ از 
ایـن  بـر  عـالوه  و  می شـوند  نصـب 
تعـداد 8۰۰۰ کنتـور نیـز تا پایان سـال 

جـاری نصـب خواهند شـد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، همچنین 
از پروژه هـای آمـاده کلنگ زنـی یـاد 
 ۲۵ بـه  برق رسـانی  گفـت:  و  کـرد 

خانـوار   1۷1 و  بـرق  فاقـد  روسـتای 
بافـت،  ارزوئیـه،  شهرسـتان   ۹ در 
بردسـیر، ریـگان، سـیرجان، عنبرآباد، 
بـا  نرماشـیر  و  جیرفـت  قلعه گنـج، 
اعتبـاری بالـغ بـر 1۷۳ میلیـارد ریـال 

می باشـد. کلنگ زنـی  آمـاده 
پروژه هـای  نمـود:  تصریـح  وی 
توسـعه و احـداث شـبکه های توزیـع 
جهـت برق رسـانی بـه ۹۰۰۰ متقاضـی 
دسـتگاه   1۳۰ حجـم  بـا  بـرق  فاقـد 
پسـت توزیـع و 1۰۰ کیلومتـر شـبکه 
فشـار ضعیـف و ۵۰ کیلومتـر شـبکه 
 ۵۳۲ از  بیـش  بـا  متوسـط  فشـار 
میلیـارد ریـال و همچنیـن اصـالح و 
بهینه سـازی شـبکه های توزیـع جهـت 
اطمینـان  قابلیـت  و  ولتـاژ  افـت  رفـع 
 ۳۰۰ تبدیـل  بـا  توزیـع  شـبکه های 
کیلومتـر شـبکه فشـار ضعیـف مسـی 
بـه کابـل خودنگـه دار بـا اعتبـار ۵۵۰ 
میلیـارد ریـال نیـز در ایـن ایـام آمـادۀ 

شـد. خواهنـد  کلنگ زنـی 

مدیر عامل شرکت برق جنوب:

افتتاح و بهره برداری از ۱۸۶ پروژه برقی با اعتباری 
بالغ بر ۶۷ میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت

بـا  سرپرسـت شـهرداری کرمـان، 
اشـاره بـه تأخیر ایجاد شـده در اجرای 
پـروژۀ پیاده راه سـازی میـدان »توحید« 
و خیابـان »شـهید تجلـی« گفـت: بـر 
پیمانـکار  بـا  کـه  مذاکراتـی  اسـاس 
پـروژه داشـتیم، مقـرر شـد ایـن پروژه 
حداقـل در خیابـان »شـهید تجلـی« تـا 
بـه  بارندگـی  از شـروع فصـل  پیـش 

پایـان برسـد. 
کرمان آنالیـن،  گـزارش  بـه 
از  بازدیـد  در  پوراسـماعیلی  محسـن 
بیـان  بـا  شـهری کرمـان،  پروژه هـای 
اینکـه پیمانـکار از هفت مـاه پیش کار 
را در میـدان »توحید« و خیابان »شـهید 
متأسـفانه  امـا  تجلـی« شـروع کـرده، 
پروژه پیشـرفت مناسـبی نداشته است، 
خیابـان  و  »توحیـد«  میـدان  گفـت: 
»شـهید تجلـی«، یکـی از نقـاط اصلی 
در زمینـۀ کسـب  و  کار اسـت؛ بنـا بـر 
این، ُکندی پـروژه، موجب نارضایتی  
کسـبۀ این محدوده شـده بـود که این 
نارضایتی هـا بـه شـهرداری و شـورای 

اسـالمی شـهر منتقـل شـده اسـت.
بـوده  قـرار  ابتـدا  افـزود:  وی 
فضـای داخـل میـدان، کف سـازی و 

آماده سـازی شـود و پـس از آن، کار 
میـدان و خیابـان »شـهید  اطـراف  در 
تجلـی« ادامـه پیـدا کنـد، اما متأسـفانه 
»شـهید  خیابـان  در  پـروژه  همزمـان 
حفاری هـا  و  شـروع  هـم  تجلـی« 
آغـاز شـده بـود کـه در ادامـه، کسـبه 
اجـرای  جلـوی  و  کـرده  اعتـراض 

بودنـد. گرفتـه  را  پـروژه 
کـرد:  بیـان  پوراسـماعیلی 
اعضـای  همـکاری  بـا  خوشـبختانه 
و  شـهر  اسـالمی  شـورای  محتـرم 
داشـتیم،  کسـبه  بـا  کـه  جلسـاتی 

ایـن  اکنـون  و  شـد  حـل  مشـکالت 
پـروژه بـه  سـرعت در حـال اجراسـت 
و پیمانـکار را مکلـف کردیـم کـه بـر 
پیـش  نظـر  اسـاس زمان بنـدی مـورد 

بـرود.
کرمـان،  شـهرداری  سرپرسـت 
از  بیـش  متأسـفانه  اینکـه  بیـان  بـا 
هفت مـاه از انعقـاد قـرارداد گذشـته، 
پـروژه،  فیزیکـی  پیشـرفت  کل  امـا 
1۵ درصـد بـوده کـه از نظـر مـن 1۵ 
بـا حداکثـر  برابـر  پیشـرفت،  درصـد 
اسـت،  پـروژه  ایـن  در  کار  روز   1۵

در خصـوص خلـع یـد پیمانـکار ایـن 
پیمانـکار  یـد  خلـع  گفـت:  پـروژه 
اگـر چـه ابـزار قانونـِی مناسـب و در 
پروسـه ای  امـا  کارفرماسـت،  اختیـار 
زمان بـر اسـت؛ بنـا بر ایـن، بایـد ببینیم 
آنجاکـه  از  و  چیسـت  در  مصلحـت 
و  »توحیـد«  میـدان  پیـاده راه  پـروژۀ 
خیابان »شـهید تجلی«، در محدوده ای 
هرچـه  دارد  ضـرورت  کـه  اسـت 
زودتـر به نتیجه برسـد و ممکن اسـت 
خلـع یـد پیمانـکار و انعقاد قـرارداد با 
پیمانـکار بعـدی، زمـان زیـادی ببـرد؛ 
بنـا بـر این، طـی مذاکرات و جلسـاتی 
کـه بـا پیمانـکار داشـتیم، مقـرر شـد 
سـرعت پـروژه را بـه شـکل مطلـوب 

دهـد.  افزایـش 
همچنیـن  افـزود:  پوراسـماعیلی 
تأکیـد شـد محـدودۀ خیابـان »شـهید 
از  قبـل  تـا  و  سـرعت  بـه   را  تجلـی« 
پایـان  بـه  بارندگـی،  فصـل  شـروع 
برسـاند تـا بـا آغـاز بارندگـی در ایـن 
محـدوده بـا مشـکل، مواجـه نشـویم.

در  پـروژه  قطعـاً  داد:  ادامـه  وی 
میـدان »توحیـد« هـم بایـد به  سـرعت 

شـود. اجـرا 

سرپرست شهرداری کرمان خبر داد:

پایان پیاده راه سازی خیابان »شهید تجلی« 
پیش از شروع فصل بارندگی

یـداهلل  روشـنفکری،  گـزارش  بـه 
موحـد رئیس کل دادگسـتری اسـتان 
وحـدت،  دیـدار  ایـن  در  کرمـان 
تعامـل، همـکاری و هماهنگی هر چه 
بهتر و بیشـتر میان قوای سـه  گانۀ نظام 
پیشـرفت  در  را  اسـالمی  جمهـوری 
اثـر  کشـور  مشـکالت  حـل  و  امـور 

دانسـت. گـذار 
وی همچنیـن محور ایـن همدلی و 
همراهـی را والیتمـداری و منافـع ملی 
عنـوان کـرد و افـزود: همـۀ الیه هـای 
فرمایشـات  بایـد در محـور  قـوه  سـه 
نظـام  کالن  سیاسـت های  و  رهبـری 
منافـع  مقـدس جمهـوری اسـالمی و 

عمـوم حرکـت کننـد.
اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
کرمـان عنـوان کرد: در اسـتان کرمان 
و  همراهـی  ایـن  بـر  تـالش  همـواره 

وجـود  مختلـف  ارکان  میـان  تعامـل 
ایـن مهـم در دورۀ کنونـی  داشـته و 
تعامـل  شـاهد  و  کـرد  پیـدا  عینیـت 
و  اسـتانداری  مجلـس،  نماینـدگان 

بودیـم. قضائـی  دسـتگاه  مدیـران 
اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
انسـداد  و  فسـاد  بـا  مقابلـه  کرمـان، 
روزنه هـای فسـاد را حاصـل همکاری 
کادر اجرایـی بـا نهادهـای نظارتـی و 

برشـمرد. قضائـی 
حمایت هـای  از  همچنیـن  وی 
در  و  اقتصـادی  حـوزۀ  در  قضائـی 
راسـتای رونـق تولید نام بـرد و گفت: 
سـال گذشـته در اسـتان کرمـان 1۷۳ 
پرونـدۀ حمایـت قضائـی از بنگاه های 
اقتصـادی بـرای رونـق تولیـد، شـکل 
گرفـت و امسـال نیـز ۷6 پرونـده در 

ایـن راسـتا تشـکیل شـده اسـت.

دیدار رئیس کل دادگستری استان با استاندار 
به مناسبت هفته دولت
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با تشدید گرانی در آغاز دولت سیزدهم؛

لزوم توجه ویژه به این ابر بحران

تازه تریـن  در  ایـران  آمـار  مرکـز 
گـزارش خـود نرخ تورم سـاالنه برای 
مردادمـاه  در  را  ایرانـی  خانوارهـای 
سـال جاری، بیـش از ۴۵ درصد اعالم 

اسـت. نموده 
دولـت  پایانـی  زمـان  مـدت  طـی 
قبـل، همواره سیاسـت های اقتصادی؛ 

مـورد نقـد بخشـی از جامعـه بـود، اما 
متأسـفانه علی رغـم امیـدواری جامعه 
بـه تغییـر دولت، )گرچـه هنوز دولت 
جدیـد کار خـود را بـه طـور کامـل 
آغـاز ننمـوده اسـت(، خیـز ادامـه دار 
گرانـی حاکـی از آن اسـت کـه بوی 
بهبـود ز اوضـاع کنونی نیـز نمی آید. 
زیـرا تـا زمانی کـه اقتصاد مـا به جای 
بـازار  نوسـانات  از  تابعـی  کـه  ایـن 
از  متأثـر  باشـد،  داخلـی  و  جهانـی 
تغییـرات تمـام حکومت هـای جهـان 
هم چنیـن  افغانسـتان،  تـا  آمریـکا  از 
منطقـه  نظامـی  و  سیاسـی  تنش هـای 
بـوده و به طور سـاختاری، به شـکلی 
در  می شـود،  اداره  غیرکارشناسـی 
همچنـان بـر همیـن پاشـنه می چرخد. 
بـاری غـرض در ایـن مقاله نـه تحلیل 
اقتصـادی بحـث تـورم می باشـد و نـه 

نگارنـده دانشـی در ایـن رابطـه دارد، 
ایـن  آثـار  اسـت  ایـن  بحـث  بلکـه 
دراز  در  اقتصـادی  اسـفبار  وضعیـت 
مـدت، بـر جامعۀ ما چـه خواهد بود؟ 
چـرا در زمانـه ای کـه پاندمـی کرونـا 
می باشـد،  جهانـی  اصلـی  بحـران 
علی رغـم وضعیـت نامطلـوب کنترل 
مـا  بیمـاری کشـنده در کشـور  ایـن 
تـورم  از  بعـد  جامعـه  دوم  اولویـت 
می باشـد و آیـا تـورم و گرانـی تنهـا 
محسـوب  اقتصـادی  معضـل  یـک 
می شـود؟ البتـه کـه در پاسـخ بـه این 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  بایـد  سـؤاالت 
ماهیـت پیچیـده و همه جانبـۀ مسـائل 
اقتصـادی، در حـال حاضر سرمنشـاء 
بخـش عظیمـی از مشـکالت جامعـه 
و  اقتصـاد  بـه  بخش هـا  تمامـی  در 
گرانـی می رسـد و شـرایط حاکـم بر 

جامعـه را بـه وضعیتـی بغرنـج تبدیـل 
مثـال:  عنـوان  بـه  نمـود،  خواهـد 
و  جنایـت  و  جـرم  آمـار  افزایـش 
آسـیب های اجتماعـی ماننـد: دزدی، 
سـوءتغذیه  فحشـا،  کالهبـرداری، 
نبـود یـک سـبد غذایـی متناسـب  و 
ویـژه  بـه  ایرانـی  خانوارهـای  بـرای 
و...  آموزشـی  معضـالت  کـودکان، 
در نهایـت بـه وضعیـت بـد اقتصـادی 

می رسـد.
امـا بـه طـور کلـی در حـال حاضر 
هر طـرح و برنامـه ای در هر حوزه ای 
تـا قبـل از حل مشـکل فقـر و گرانی، 
پیشـاپیش محکوم به شکسـت اسـت.

بـه طور مصداقـی مبارزه بـا مافیای 
چـرا  اسـت،  ممکـن  غیـر  کنکـور 
کـه سـرمایۀ انسـانی بـه جـای گسـیل 
شـدن به سـمت اسـتعدادها و نیاز های 

جامعه، به سـمت اهداف مافیا و رشـته 
هـای پـول سـاز هدایـت می شـود.

نمـودن  کـن  ریشـه   هم چنیـن 
جسـمی  بیماری هـای  کنتـرل  یـا  و 
بیماری هـای  سـرطان ها،  ماننـد: 
التهابـی، بیماری هـای دهـان و دندان، 
ممکـن  غیـر  و...  روانـی  آسـیب های 
اسـت، چـرا کـه سـالمت جامعـه در 
گـرو تغذیۀ سـالم و مراقبت بهداشـتی 
صـرف  مسـتلزم  هـم  آن  و  اسـت 
هزینه هایـی اسـت کـه از تـوان افـراد 

اسـت. خـارج 
طرح هـای  اغلـب  سـو  دیگـر  از 
و  جرایـم  بـا  مقابلـه  و  پیشـگیری 
آسـیب های اجتماعـی، در حـد طـرح 
جامعـه  در  کـه  چـرا  می مانـد،  باقـی 
فقـر، فحشـا، اعتیـاد، سـرقت، قاچاق، 
طـالق و... تنهـا از طریـق آمـوزش و 

می باشـد. حـل  قابـل  فرهنگ سـازی 
نهادینه سـازی  اسـت  ذکـر  شـایان 
هنـر،  فرهنـگ،  اخـالق،  ارتقـای  و 
و  فـردی  توسـعۀ  و  خودشـکوفایی 
اقتصـادی  توسـعۀ  بـدون  اجتماعـی 
میسـر نیسـت، چرا که علم روانشناسی 
بـر ایـن بـاور اسـت: در اغلب افـراد تا 

نیازهـای اولیـه و فیزیولوژیکـی یـک 
فـرد ارضـا نشـده باشـد، رشـد مراتب 

نمی شـود. انسـانیت محقـق  عالـی 
آنچـه ذکـر شـد و هـزاران مـورد 
در  دیگـر چونـان کالفـی سـردرگم 
یـک چرخـۀ معیـوب، عامـل و معلول 
تـورم و کاهـش سـطح رفـاه جامعـه 

می باشـد. لـذا بـرای نجـات جامعـه و 
در  کـه  آسـیب هایی  از  جلوگیـری 
دراز مـدت، نسـل های آینـده و حـال 
ابتـدا  قـرار می دهـد،  تأثیـر  را تحـت 
بایـد عزمـی در راه مبـارزه بـا فقـر و 
و  نهـاد  هـر  آسـیب های  آن  از  پـس 

قشـری ایجـاد شـود.

محیا احمدی
پژوهش گر

نتیجه فراموشی سنت ها، جشن ها و آیین های کهن ایرانی؛

افسردگی، خمودگی و روی آوردن به رسوم بیگانه

ایـران  اصیـل  و  کهـن  سـرزمین 
زمیـن همـواره یکـی از گاهواره های 
بـوده  بشـری  تمـدن  و  فرهنـگ 
سـرزمین  دیربـاز  از  ایـران  اسـت، 
و  رسـوم  سـنت ها،  جشـن ها، 

باورهـای گوناگونـی بـوده اسـت که 
نیـاکان و اجـداد مـا در طـی هـزاران 
سـنت های  و  فرهنـگ  ایـن  سـال 
داشـته اند  پـاس  پیوسـته  را  باشـکوه 
و در طـی قـرون و اعصـار از گزنـد 
بالیـا و دسـتبرد حـوادث گوناگـون 
میراث هـای  صـورت  بـه  و  حفـظ 
کهـن و ارزشـمند بـرای مـا برجـای 
گذاشـته اند. همانگونـه کـه می دانیـم 
بعضـی از ایـن جشـن ها و سـنت های 
باشـکوه  بسـیار  هـم  امـروزه  ایرانـی 
جشـن  ماننـد:  می گـردد،  برگـزار 
نوروز، جشـن سـده، شـب چلـه و...، 
برخـی از این جشـن ها و مراسـم های 
میـان زرتشـتیان رواج  نیـز در  کهـن 
سـپندارمذگان،  جشـن  ماننـد:  دارد، 

و... مهـرگان  بهمنـگان،  تیـرگان، 
بـد نیسـت که یـادآور شـویم واژۀ 
در  »یَسـن«  واژۀ  از  برگرفتـه  جشـن 
اوسـتا اسـت. برخـی از ایـن جشـن ها 
نیـز همراه بـا نیایش بوده اسـت مانند: 
مهـرگان، فـروردگان و...، اما به طور 
کهـن  رسـوم  و  ایـن جشـن ها  کلـی 
ایرانـی در دهه هـای اخیـر یا کمرنگ 
شـده و یـا بـه طـور کلی رنـگ باخته 
اسـت و بـه دسـت فراموشـی سـپرده 
شـده، یکـی از دالیـل این فراموشـی 
عـدم آگاهـی مـا دربـارۀ سـنت های 
دیرینـۀ خودمـان اسـت و همیـن امـر 
سـبب شـده در برخـی مـوارد شـاهد 
از  ناآگاهانـه  و  کورکورانـه  تقلیـد 
باشـیم  کشـورها  دیگـر  مراسـم های 

طـالق،  جشـن  ولنتایـن،  ماننـد: 
و... هالوویـن 

 بنابرایـن نـه تنهـا گذشـت زمان و 

تغییـرات گوناگـون، آییـن و رسـوم 
کهـن را تضعیـف کـرد بلکـه امروزه 
اگـر نگاهـی بـه خودمـان بیندازیـم، 

می بینیـم هیـچ چیزمان شـبیه گذشـته 
نیسـت، از نوع پوشـش گرفتـه تا نوع 
سـاختمان، نـوع مسـکن و خـوراک 
ایـن تغییـرات از  امـا  بقیـۀ مـوارد،  و 
در  شـد؟  آغـاز  چـه  بـرای  و  کجـا 
دنبـال  حکومت هـا  تاریـخ  طـول 
اهـداف خـود بودنـد و مـردم دنبـال 
زمـان  مـرور  بـه  پـس  زیسـتن،  بهتـر 
بـه  مختلـف  رشـد جنبش هـای  بـا  و 
ویـژه مدرنیتـه، پیشـرفت  ها و حرکت 
مختلـف،  اختراعـات  و  دانشـمندان 
هیـچ چیـز جـز فراموشـی سـنت ها را 
در پـی نداشـته اسـت، در واقـع خـود 
انسـان ها و بـه بهانـۀ روشـنفکری نـه 
آغازگـر  بلکـه  خـود  اصـل  از  تنهـا 
کـه  بودنـد  چیزهایـی  آفریننـدۀ  و 

آرام آرام آنهـا را بـه سـوی دیگـری 
سـنت  جنـگ  شـروع  کـه  می بـرد 
بشـر  بدیـن گونـه  و  مدرنیتـه شـد  و 
خیلـی چیزهـای خوبـی را از دسـت 
جشـن ها  همیـن  آنهـا  جملـۀ  از  داد. 
در  همـواره  کـه  بـود  آیین هایـی  و 
و  می شـد  برگـزار  باسـتان  ایـران 
شـاد،  همیشـه  مـردم  می شـد  باعـث 
زندگـی  امیـدوار  و  خوشـحال 
کننـد، شـاید بزرگتریـن ضـرر عـدم 
برگـزاری ایـن جشـن هـا همیـن غم، 
در  افسـردگی  و  خمودگـی  انـدوه، 
میـان طبقـات مختلـف جامعه اسـت، 
مراسـم ها،  ایـن  برگـزاری  کـه  چـرا 
قدرت هـای  از  انسـان ها  تخلیـۀ 
منفـی و بـد بـود. آری آنچـه جامعـۀ 

امـروز را دچـار رخوت و افسـردگی 
کـرده همیـن رویگردانـی از سـنت ها 
بـه  الزم  اسـت،  کهـن  آیین هـای  و 
ذکـر اسـت کـه برگـزاری آیین هـا و 
جشـن های کهـن و ملی هیـچ منافاتی 
با دین اسـالم ندارد، زیرا دین اسـالم 
شـادمانی  و  نشـاط  بـر  تأکیـد  خـود 
دارد، پـس خـوب اسـت بـرای حفظ 
هویـت ملـی و میهنـی خود بـه آداب 
کهـن برگردیـم و برخـی از آنـان را 
دوبـاره احیـا کنیم تا شـاهد تضادها و 
تقابل هـای فرهنگـی بـا فرهنگ هـای 
غربـی کـه امـروزه عـده ای از اقشـار 
جامعـه ندانسـته بـه انجـام آن همـت 
می گمارنـد، و انجـام آن را نوعـی از 

نباشـیم. می داننـد،  روشـنفکری 

فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی

سخنگوی شورای اسالمی شهر کرمان:

سعید شعرباف شهردار کرمان شد
سـخنگوی شـورای اسـالمی شـهر کرمـان گفـت: بـا رأی اکثریـت 

اعضـای شـورا، »سـعید شـعرباف« شـهردار کرمـان شـد.
بـه گـزارش کرمـان  آنالیـن، محمدرضا کمسـاری، افـزود: امـروز در 
نشسـت غیر علنی شـورای اسـالمی شـهر کرمان، دکتر »سـعید شعرباف« 

بـا اکثریـت آراء بـه  عنـوان شـهردار کرمان انتخاب شـد.

آقای استاندار از روستایی که 
سوخت و خاکستر شد بازدید کنید

چهارشـنبه سـوم شـهریور مـاه حوالـی غـروب یکـی از روسـتاهای 
در  واقـع  گـدارزرد«  بیکنـد  »کـش  نـام  بـه  جیرفـت  جبالبـارز  بخـش 
دهسـتان سـقدر در اثر آتش سـوزی سـهمگینی که از منزل چوبی یکی 
از اهالـی شـروع شـد )کتـوک(، طعمـۀ حریق گشـت. متأسـفانه در این 
آتش سـوزی بـه دلیـل عـدم وجـود لـوازم و تجهیـزات اطفـای حریـق، 
وزش شـدید بـاد و فاصلـۀ زیـاد تـا مرکـز بخـش، بیـش از نـود درصـد 
اشـجار مرکبـات، انـار، زیتـون، لولـه و تجهیـزات آبیـاری، جایـگاه دام 
و طیـور و... بـه صـورت کامـل از بیـن رفتـه اسـت. نظـر بـه محرومیـت 
منطقـه و نابودی کل زندگی سـاکنین، می طلبد که مسـئوالن شهرسـتان 
اسـتان  اسـتاندار  و  جیرفـت  شهرسـتان  فرمانـدار  خصوصـاً  اسـتان،  و 
کرمـان؛ ضمـن بازدیـد میدانـی از محـل، اقدامـی عاجـل بـرای احیـای 

زندگـی اهالـی انجـام دهند.

خاطـر نشـان می شـود کـه پرسـنل آتش نشـانی شـهرداری جبالبارز و 
شـهرداری جیرفـت پـس از تمـاس اهالـی، با خـودروی ویـژه در منطقه 
بـه دلیـل حجـم  بـه اطفـای حریـق پرداختنـد کـه متأسـفانه  حاضـر و 
وسـیع آتـش و صعب العبـور بـودن بخش هایـی از باغـات روسـتا، نتیجۀ 

مطلوبـی در بر نداشـت.

دوست عزیز و ارزشمند 
جناب آقای مهندس محمود معناصری

تحمـل سـوگ فقـدان همشـیرۀ بزرگوارتـان، صبـری الهـی می خواهـد و زمانی برای تسـکین و رسـیدن بـه آرامش، 
امیـدوارم هـر چـه زودتـر در ایـن غـم سـترگ، آرام گرفته و از آالم شـما کاسـته شـود.

اینجانـب ضمـن عرض تسـلیت محضر شـما و خانـوادۀ محترمتان، از حضرت دوسـت بـرای آن فقیدۀ سـعیده غفران 
واسعۀ الهی مسـئلت دارم.

احسان احمدی
مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر

جناب آقای دکتر تقی زاده
مدیر کل محترم روابط عمومی استانداری کرمان

با سالم و احترام
خبر درگذشت والدۀ مکرمه تان موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

 ضمـن عـرض تسـلیت حضـور ارجمند جنابعالی رجـاء واثق دارد کـه روح بلند آن فقیدۀ سـعیده در ایام سـوگواری 
حضرت اباعبداهلل الحسـین )علیه السـالم( همنشـین با حضرت زهرا )س( و اولیاء  اهلل صلوات  اهلل علیهم  اجمعین اسـت.

برای شما و همۀ بازماندگان معزز، صبر و سالمتی از خداوند متعال خواستارم.
حسین غفاری
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان
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چون شنید آوای ساز ارغنون        گفت صدقنا الیه راجعون
دوست ارزشمند جناب آقای دکتر عباس تقی زاده،
 مدیر کل محترم روابط عمومی استانداری کرمان

بی گمان مادر زیباترین ترانۀ هستی و سمبل عطوفت، مهربانی و دلسوزی است 
و جدایی از این فرشتۀ دنیوی دردی است جانسوز

بدین  وسیله درگذشت والدۀ مکرمه تان را محضر شما و خانواده گرامی، 
تسلیت عرض نموده و از حضرت دوست برای آن فقیدۀ سعیده، غفران واسعۀ 

الهی مسئلت داریم.
احسان احمدی

مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر

انگیـزۀ اصلـی شـما از آمـدن بـه 
جنـوب کرمـان و پذیـرش ایـن 

مسـئولیت چـه بـود؟
 انگیـزۀ حضـور مـن در منطقۀ جنوب 
بـه دلیـل اتفاقاتـی اسـت کـه در منطقـۀ 
شـرق و جنـوب اتفاق افتـاد و بنا به تأکید 
آقـای دکتـر قاضـی زاده هاشـمی وزیـر 
وقـت بهداشـت و درمـان، مـن در خرداد 
۹۷ بعـد از دو سـال کار کردن در سـمت 
ریاسـت دانشـگاه علوم پزشـکی بـم، بـه 
توصیـۀ ایشـان بـه جنـوب آمدم و بـه این 
منطقـه آشـنایی کامـل داشـتم زیـرا قبـل 
از مسـتقل شـدن دانشـگاه جیرفـت، بنده 
در اسـتان مسـئولیت منطقـه را در سـابقۀ 
خـود داشـتم و بـا توجـه بـه اشـراف بـر 
محرومیـت منطقـه، دلـم می خواسـت در 
ایـن دوره بتوانم به تغییر وضعیت شـرایط 

موجـود در جنـوب؛ کمـک کنـم.
در بـدو ورود به جنوب و بررسـی 
چـه  اوضـاع  دقیـق  رصـد  و 
اولویت هایـی بـرای بهداشـت و 
درمـان منطقـه به ذهنتـان خطور 

؟ د کر
 وقتـی کـه مـا وارد جنـوب شـدیم 
خیلی از پروژه ها دچار مشـکل بودند، در 
زیرسـاخت ها به شـدت مشـکل داشتیم، 
بیمارسـتان ها امکانات محدودی داشتند؛ 
بـه خصـوص در حوزۀ تعمیرات اساسـی 
و سیسـتم های سرمایشـی و گرمایشـی، 
داشـتند ،  نامناسـبی  وضـع  بیمارسـتان ها 
بیمارسـتان های پنـج شهرسـتان جنوبی تر 
هنـوز  قلعه گنـج  بیمارسـتان  مخصوصـاً 
دقیقـاً بـه شـکل فعـال راه انـدازی نشـده 
نداشـت، متخصصـی  اتـاق عمـل  بـود، 
وجود نداشـت. بیمارسـتان منوجان تعداد 
متخصـص محـدودی داشـت، امکانـات 
محـدودی  انسـانی  نیـروی  و  زیربنایـی 
داشـت، لـذا اولویـت اصلـی مـا پیش برد 
در  هـم  کـه خوشـبختانه  بـود  پروژه هـا 
دورۀ دکتـر محمـدی کـه مدت بیشـتری 
در دانشـگاه بودنـد و بعـد از ایشـان دکتر 
قاسـم زاده در مـدت کوتاهی کـه بودند، 
سـری  یـک  و   اولیـه  زیرسـاخت های 
پروژه هایـی شـروع شـده بـود کـه تالش 
شـود  احیـا  مجـدداً  پروژه هـا  ایـن  شـد 
و کمـک شـود تـا پروژه هـا بـه مرحلـۀ 
بهره برداری و  اسـتفاده برسـد. غیر از یک 
مرحلـه کـه آقای دکتر هاشـمی به منطقه 
آمدنـد، مـا بعـد از آن حداقـل تـا االن 
توانسـتیم سـه مرحله پـروژه افتتـاح کنیم 
که سـر جمـع شـامل حـدود ۲۰۰ پـروژه 
بهبـود  راه انـدازی،  و  تجهیـز  حـوزۀ  در 
اسـتاندارد، تعمیرات و سـاخت می شـود، 
می توانیـم  االن  تقریبـاً  کـه  طـوری  بـه 
بگوییم کمتـر جایـی را در حوزۀ جنوب 
سـراغ داریـد کـه خانۀ بهداشـت یا مرکز 
جامـع سـالمت نیـاز بـوده ولـی سـاخته 

باشد. نشـده 
از  بالتکلیـف  پروژه هـای  از  خیلـی 
جملـه: پـروژۀ سـتاد، پروژه هـای بخـش 
تکمیلـی بیمارسـتان امام )کـه فقط همین 

پـروژۀ تکمیلـی بیمارسـتان امـام بـاالی 
6۰۰۰ متـر زیربنا داشـت و شـاید نزدیک 
و  سرمایشـی  هزینه هـای  میلیـارد  ده  بـه 
گرمایشـی( آنجـا را تأمیـن کردیـم و 8 
اتـاق عمـل داشـت کـه عمـال بالتکلیف 
مانـده و سـاخته نشـده بودنـد که سـاخته 
شدند و خوشبختانه تکمیل هم گردیدند 
و این هـا بـه تدریـج بـه زیرسـاخت های 
بیمارسـتان  زیـرا  کـرد،  کمـک  منطقـه 
حضـرت امـام جیرفـت بـه عنـوان یـک 
بیمارسـتان ارجاعـی )referral( هسـت 
و توانسـت بـه جلـب حمایـت مـردم و 
اسـتفادۀ از امکانات منطقـه، کمک کند.
 دیگر بیمارسـتان های منطقـه از قبیل: 
و  منوجـان  بیمارسـتان  رودبـار جنـوب، 
بیمارسـتان قلعه گنـج را توسـعه و تعـداد 
تخت هایشـان را طبق مصوبـۀ امور درمان 
بـه 86 تخـت ارتقـا دادیـم که بـه هر حال 
ایـن یکـی از کارهـای بزرگـی بـود کـه 
در منطقـه انجـام شـد. همچنیـن توسـعۀ 
اورژانـس این سـه بیمارسـتان هـم اکنون 

در حـال تجهیـز و تکمیـل می باشـد؛
بخش هـای دیالیـز، بخـش تاالسـمی، 
زایشـگاه  و  بیماری هـای خونـی  بخـش 
ایـن بیمارسـتان ها سـاخته و فعـال شـد. به 
هـر حـال اینهـا اولویت هایـی بودنـد کـه 
در منطقـه احسـاس می شـد و اگـر ما این 
کارهـا را انجـام نـداده بودیـم، بزرگترین 
معضـل مـردم جنـوب کـه بحـث اعـزام 
بود، حل نمی شـد و خوشـبختانه بسیاری 
از ایـن مشـکالت حـل شـد و توانسـت 

دغدغـۀ مـردم را مرتفـع نمایـد. 
ابـر بحـران کرونـا چـه میـزان از 
تـوان و اعتبـار بخش بهداشـت و 
درمـان را مصـروف خـود کـرد؟

اواخـر سـال ۹8 بحـث کرونـا اتفـاق 
بیمـاری  یـک  متأسـفانه  کرونـا  افتـاد، 
ناشـناخته ای بود و کل کشـور و کل دنیا 
را تحـت تأثیـر قـرار داد؛ هـم حوزه هـای 
بحـث  در  هـم  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 
درآمـد بیمارسـتان ها کـه مـا هـم تجربـه 
کافـی در ایـن مـورد را نداشـتیم، تحـت 
شـعاع خـود قـرار داد. در ابتـدای بحران، 
امکانـات کافـی در اختیـار نداشـتیم امـا 
ایـن چالشـی بـود کـه بـه فرصتـی مثبـت 
تعاملـی  و  ارتبـاط  بـا  و  تبدیـل کردیـم 
کـه بـا وزارتخانـه اتفـاق افتـاد، توانسـتیم 
منطقـۀ  ضـروری  امکانـات  از  بسـیاری 
از جملـه تخت هـای ویـژۀ آی  جنـوب 
سـی یـو، کـه ضرورتـی اساسـی بـود و 
بخـش اورژانـس را تقریبـا به میـزان دو و 
نیـم برابـر نسـبت بـه قبـل، افزایـش دهیم 
و ایـن باعـث شـد در بحـث بیمـاران کـه 
قبـاًل حتـی در مـوارد تصادفی، سـوانح و 
حوادث، مرتب مشـکل تخـت در بخش 
اورژانـس و آی سـی یو داشـتیم تا حدود 
زیـادی مرتفع گردد. در بحث اسـتفاده از 
تجهیـزات؛ مخصوصاً اکسـیژن   سـازهای 
تمامـی بیمارسـتان ها تقریبا تعویض شـد 
و افزایـش پیـدا کـرد و حـدود6۰۰ لیتـر 
اکسـیژن ساز در بیمارسـتان امام عالوه بر 

۳۰۰ لیتر قبلی اضافه گردید، همچنین در 
بیمارسـتان های کهنوج، آیت اهلل کاشانی 
و سـه بیمارسـتان جنوبـی؛ اکسـیژن سـاز 
۳۰۰ لیتـری راه اندازی شـد کـه ضرورتی 
اساسـی و واجب در درمان بیماری کرونا 
بـود. تخت هـای آی سـی یو هـم که قباًل 
اضافه شـده بـود، با توجه به بسـتری هایی 
احسـاس  تدریـج  بـه  افتـاد  اتفـاق  کـه 
کردیـم کـه حتی در میزان تخت بسـتری 
هـم مشـکل داریـم و مـا در مـدت همین 
چنـد مـاه اخیـر نزدیـک بـه ۲۰۰ تخـت 
بسـتری در کل منطقۀ دانشـگاه توانسـتیم 
اضافـه کنیم و بنا به تأییـد معاونت درمان 
رکـورد  یـک  ایـن  بهداشـت؛  وزارت 
محسـوب می شـود و ایـن رکـورد باعث 
شـد که ما از اعـزام بیمـاران کرونایی که 
خـود یـک معضل جـدی بـود و خودش 
باعـث انتقال بیمـاری می شـد جلوگیری 
درصـد   ۹۹ بـاالی  تقریبـا  و  کنیـم 
بیمـاران مـا در همیـن محـل و در همیـن 
بیمارسـتان ها مورد درمان قـرار گرفتند و 
تقریبا در تمامی بیمارسـتان ها، تخت های 
مجهـز به مانیتـور و ونتیالتور بـرای موارد 
نسـبتاً شـدیدی کـه در شهرسـتان ها بود، 
راه انـدازی شـد کـه باعـث شـد حتـی در 
بیمـاران  هـم،  کوچـک  شهرسـتان های 
کرونایـی امـکان درمان را داشـته باشـند. 
اتفـاق بـزرگ دیگـری کـه رقـم خـورد 
سـاخت دو تانـک ذخیـرۀ اکسـیژن ۲۵ 
فروردیـن   1۲ بیمارسـتان  بـرای  تنـی؛ 
کهنـوج و بیمارسـتان امـام جیرفـت بـود 
کـه راه انـدازی شـد و در پاندمـی اخیـر 
نقـش ناجی و حیاتی را بر عهده داشـتند.
تسـت  مـورد  هـزار  مجمـوع ۲1  از   
تـا کنـون داشـتیم  مثبتـی کـه  کرونـای 
حـدود 6۰۰۰ مورد مربوط به قبل از سـال 
بـوده و حدود 1۵۰۰۰ مـورد مثبت بعد از 
سـال و مربـوط بـه پیـک کرونایـی اخیـر 
اسـت که توانسـتیم با همین امکانات و با 
همین اکسـیژن که بسـیاری از دانشگاه ها 
در ایـن زمینـه بـا مشـکل روبـرو هسـتند، 
مسـئله را مدیریـت و بـه مشـکل برخورد 

نکنیم.
در حـوزۀ نیروی انسـانی و نیروی 
متخصـص، وضعیـت دانشـگاه در 
دوران شـما چـه تغییـری داشـته 

؟ ست ا
 در رابطـه بـا نیـروی انسـانی شـاید مـا 
جـزو معـدود دانشـگاه هایی هسـتیم کـه 
حداقـل بـاالی ۵۰۰ نفـر نیرو را توانسـتیم 
در طول این سـه سـال اخیر جذب کنیم، 
قسـمت اعظـم ایـن نیروهـا، تعـداد ۲۰۰ 
نفـر در حـوزۀ پرسـتاری بـوده و بقیـه هم 
نیروهـای مختلـف پشـتیبانی و بهداشـتی 
بـه  ایـن مسـئله خیلـی  کـه خوشـبختانه 
مـا کمـک کـرد و توانسـت در بحـث 

موفقیـت دانشـگاه تأثیرگـذار باشـد.
و  بهداشـت  زیرسـاخت های 
درمـان در دوران مدیریـت شـما 
چه میـزان افزایـش یافته اسـت؟
کـرد  ادعـا  می تـوان  اکنـون   

درمانـی  و  بهداشـتی  زیرسـاخت های 
منطقـۀ جنـوب می توانـد نیازهـای حتـی 
باشـد و  پاسـخگو  بحـران را هـم  یـک 
را  زیر سـاخت ها  مشـکل  مـا  اکنـون 
نداریم و در بحث سـرمایش و گرمایش، 
بیمارسـتان ها را فازبندی کردیم، جاهایی 
کـه ضـرورت داشـته، دسـتگاه های چیلر 
و هواسـاز را تعویـض یـا تعمیـر کردیـم، 
روزی  بـه  بسـیار  پزشـکی  تجهیـزات 
پزشـکی  چشـم  حـوزۀ  در  خصوصـاً 
در  االن  کـه  فیکـو  دسـتگاه  هماننـد 
دانشـگاه می باشـد و یکـی از به روزتریـن 
دسـتگاه ها اسـت تهیه گردیده، در بحث 
آزمایشـگاه های پـی سـی آر کـه بـه هـر 
حـال مشـکل و معضـل مملکـت بـود ما 

خوشـبختانه در حال حاضر سـه دسـتگاه 
از آنهـا  پـی سـی آر داریـم کـه یکـی 
اهدایـی بـود و مـا توانسـتیم بـا ارتباطـات 
جانـب  از  -کـه  بهداشـت  وزارت  از 
کشـورهایی کـه اهـدا کـرده بودنـد- آن 
را دریافـت کنیـم، کـه شـاید در سـطح 
همزمـان  زیـرا  اسـت،  بی نظیـر  کشـور 
می توانـد نمونـۀ ۹8 بیمار را پاسـخ دهد و 
ایـن خودش کمک بسـیار بزرگـی برای 
عدم ارسـال نمونه هـا به مرکز اسـتان بود.

در بحث محوطه سـازی و زیباسـازی؛ 
مردم شـاهد تحول هسـتند؛ مثـاًل محوطه 
بیمارسـتان امـام را بـا قبـل مقایسـه کنید، 
به تعبیر خیلی از دوسـتان بیشـتر به عنوان 
یـک پـارک قلمـداد می شـود کـه هـم 

فضـای سـبز خوبـی دارد و هـم امکانات 
تفریحی و نشسـتن بیماران یا همراهانشان 
کـه بخواهنـد از بیـرون اسـتفاده کننـد را 

دارا می باشـد.
بـه طور کلـی وضعیت بهداشـت و 
درمان جنـوب در دوران مدیریت 
و  نرم افـزاری  حـوزۀ  در  شـما 
سـخت افزاری چه تغییراتی داشته 

؟ ست ا
در حوزه هـای نرم افـزاری و امکانـات 
ضـروری مـا بـرای اولیـن  بـار امتحانـات 
دانشـجویی را بـه شـکل مجـازی انجـام 
دوران  در  درس هـا  از  بسـیاری  دادیـم، 
کرونا به شـکل مجـازی در حال تدریس 
اسـت و مطالـب بارگـذاری می شـود و 
همـۀ این هـا جـزو کارهایـی اسـت کـه 
در ایـن مـدت انجـام شـده اسـت. منطقۀ 
جنـوب بـه عنـوان یـک منطقـه محـروم 
بـه  نظـر  هم اکنـون  امـا  هسـت،  مطـرح 
توسـط  شـده  ایجـاد  محدودیت هـای 
کرونـا، ویدئـو کنفرانـس در جـای جای 
مناطـق جنـوب در دسـترس اسـت و بـه 
راحتی می توانیم بـا همکارانمان صحبت 
کنیـم، جلسـه بگذاریـم و مـواردی کـه 
اشـتراک  بـه  باشـد  داشـته  ضـرورت 
گذاشـته شـود، همچنین به طور متوسط، 
تقریبـا هر هفته جلسـۀ شـورا و مدیـران و 
هیئـت رئیسـه را داشـتیم کـه در صورت 
ضـرورت بتوانیـم تصمیمـات مقتضی را 

نماییم. اتخـاذ 
معضـل  و  چالـش  بزرگتریـن 
فراروی بهداشـت و درمان جنوب 
کرمـان را در شـرایط فعلـی چـه 

می دانیـد؟ مسـئله ای 
فعلـی  موجـود  چالـش  بزرگتریـن   
واکسیناسـیون  و  بیمـاری کرونـا  بحـث 

اسـت.
مـا بـه شـکل جهـادی دقیقـا در طـول 
همیـن سـه چهـار ماهـۀ اخیـر حـدود ۲1 
در  را  واکسـن  تزریـق  تجمیعـی  مرکـز 
سـطح منطقـه جنـوب راه انـدازی کردیم 
و بـه راحتی می توانیم حداقـل 1۲۰۰۰ دز 
واکسـن را روزانـه تزریق کنیـم، البته این 
اتفـاق بـه این بسـتگی دارد که چـه میزان 
واکسـن بـه مـا تخصیـص داده شـود، امـا 
متأسـفانه چـون تأمین واکسـن برعهدۀ ما 
نیسـت و ما بایـد از وزارتخانه و دانشـگاه 
قطـب تحویـل بگیریم لـذا باید بـه لحاظ 
سـهمیه ای که به ما تعلق می گیـرد تزریق 
انجام شود. خوشـبختانه تقریبا گروه های 
آسـیب پذیر که باالی سـی درصـد مردم 
داشـت  ضـرورت  و  می شـد  شـامل  را 
کـه واکسـینه شـوند، واکسـن را دریافت 
متوسـط  از  هـم  ایـن  بـاز  کرده انـد کـه 
کشـوری باالتـر اسـت و ایـن آمادگـی 
را دارا می باشـیم کـه اگـر واکسـن تأمین 
بشـود بتوانیم این میـزان را افزایش دهیم.

مسـایل مالی یکی دیگـر از معضالت 
در  مـا  اسـت،  اداری  حوزه هـای  بیشـتر 
بهداشـت و درمـان؛ در طـول چنـد سـال 
اخیر خوشـبختانه تـالش کردیم با همتی 

کـه همـکاران داشـتند و ارتباطـی کـه بـا 
وزارت بهداشـت داشـتیم اعتبارات بسیار 
بشـود  شـاید  کنیـم.  جـذب  را  خوبـی 
گفـت در مقایسـه بـا دانشـگاه های هـم  
سـطح خودمـان نزدیـک بـه دو یـا سـه 
برابـر بعضی هـا، اعتبارات جـذب کردیم 
که مسـتندات آن موجود اسـت، به همین 
لحاظ هزینه های پرسـنلی کامل پرداخت 
شـده و ما جزو دانشـگاه هایی هسـتیم که 
بـه روز اسـت و  تقریبـا پرداخت هایمـان 
بـا اختـالف یکـی دو مـاه می باشـد. در 
بحـث کمک هـای نقـدی و غیـر نقـدی 
یا اعتبارات کرونایی که برای پرسـنل در 
اختیارمان بود، دقیقا مطابق بخشـنامه های 
ارسـالی عمل شـده و به همکاران تحویل 

اسـت. گردیده 
اما شـاید شـرایط اقتصـادی همکاران 
طـوری باشـد کـه کفـاف نیازهـای آنهـا 
را نکنـد، امـا آن چیـزی کـه در اختیار ما 
بـوده و مـا می توانسـتیم پرداخـت کنیـم 
از همـکاران دریـغ نکرده ایـم و می توانـم 
بگویـم در زمینـۀ پرداخت هـا و کارهایی 
کـه در حـوزۀ اداری و مالی انجام داده ایم 
جزو ده دانشـگاه سـرآمد کشـور هستیم.
در پایـان چـه سـخنی، گالیـه ای 
یا تشـکری از همـکاران، مـردم و 

مسـئوالن هفت گنـج داریـد؟
در حـوزۀ همـکاری نهادهـای دیگر؛ 
ائمـه  مـا صمیمانـه از همـۀ فرمانـداران، 
شـوراها،  اعضـای  دادسـتان ها،  جمعـه، 
فرماندهان سـپاه، بسـیج و  نیروی انتظامی 
تشـکر می کنیـم. همـکاری آنهـا در حد 
مقدورات خودشـان، مطلوب بوده است، 
امـا آن قدر در منطقۀ جنوب محرومیت ها 
از  اسـت کـه خیلـی  وسـیع و گسـترده 
اداره ها خودشـان دچار مشـکالت متعدد 
هسـتند و شـاید امـکان کمـک بـه مـا را 
نداشـته باشـند، امـا همراهـی و همفکری 
کردنـد و تاکنـون کمـک کردنـد و مـا 
توانسـتیم در بحـث کرونـا و در حـوزۀ 
بهداشـت و درمـان کـه مشـارکت مـردم 
و مسـئولین یـک اصل اساسـی اسـت؛ از 
مشـارکت آنهـا در حـد وسعشـان بهـره 
ببریـم و بـه همیـن جهـت از همـۀ آنهـا 

تشـکر می کنیـم.
یـک اتفـاق بـزرگ دیگـری کـه بـه 
اسـت  قـراردادی  افتـاد،  خواهـد  زودی 
کـه بـا شـرکت هلیکوپتـری ایـران بـرای 
بحـث اورژانـس هوایـی منعقد شـده که 
منطقـۀ  از معضـالت  ایـن مسـئله یکـی 
جنـوب بود و سـالهای سـال مـردم متوقع 
بودنـد، تقریبا عملیاتی شـده و امیدواریم 
بر اسـاس قولـی که شـرکت هلیکوپتری 
ایـران وابسـته به ناجا داده اسـت، حداکثر 
تـا پایـان شـهریورماه برابـر قـراردادی که 
بـا هم بسـته ایم، بتوانیـم اورژانـس هوایی 
را در منطقه داشـته باشـیم و مـردم خوب 
جنـوب بتواننـد از ایـن خدمـات اسـتفاده 
کننـد و این زیرسـاخت و آیتم مهمی در 
توسـعه یافتگـی منطقه محسـوب خواهد 

شد .

 در پایان ضمن تشـکری کـه از مردم 
دارم، ممکن اسـت مـورد بی مهری هایی 
هـم از جانـب مـردم قـرار گرفته باشـیم، 
هـم  را  بی مهری هـا  همـان  مـا  ولیکـن 
می پذیریـم و برایمـان ارزش دارنـد. امـا 
توقـع ما این اسـت اگر شـخصی انتقادی 
می کنـد، انتقاد او همراه با انصاف باشـد، 
وگرنـه تحـت هیـچ شـرایط دنبـال اینکه 
از  بی جهـت  تمجیـد  و  تعریـف  کسـی 
مـا کنـد و آن چیـزی که وجود نـدارد را 
عنـوان کند، نیسـتیم. رسـانه ها خصوصا: 
کـه  کانال هایـی  و  سـایت ها  نشـریات، 
مطبوعـات،  خانـۀ  هسـت،  منطقـه  در 
عزیزانـی کـه در دو دوره هیئـت مدیـره 
خانه مطبوعـات بودند، انصافـاً همکاری 
تنگاتنگـی در ایـن مـدت با ما داشـتند و 
مـا نیز تالش کردیم که در مناسـبت های 
مختلـف بـا هـم یـک ارتبـاط نزدیـک 
دلیـل  بـه  متأسـفانه  امـا  باشـیم،  داشـته 
محدودیت هـای مالـی یـا بخشـنامه های 
هماننـد  حوزه هـا  برخـی  در  باالدسـتی 
اطالع رسـانی  امـکان  کرونـا؛  بیمـاری 
از طریـق همـۀ رسـانه ها  و  همـه  جانبـه 
فراهـم نبـوده، ولیکـن تـالش کردیم که 
بـا اصحـاب رسـانه به عنـوان انسـان های 
فهیـم و فرهنگـی منطقـۀ جنوب همیشـه 
یـک رابطۀ دوسـتانه داشـته باشـیم و اگر 
هـم انتقـادی از مـا شـده و منطقی بـوده، 
آن  روی  حتمـاً  و  کردیـم  پی گیـری 
ترتیـب اثر دادیـم و اگر احیانـا معضل یا 
مشـکلی بـوده مرتفـع گردیـده، اگر غیر 
منطقـی هم بوده ما خیلی از کسـی به دل 
نگرفتیـم و می بخشـیم. دانشـگاه اکنـون 
یـک تیـم همراه، منسـجم و همـدل دارد 
کـه نتیجۀ فرصتی اسـت که ما توانسـتیم 
نیروهـای بومـی و اسـتعدادهای منطقه را 
شناسـایی، پـرورش و بهـا بدهیـم و همـه 
پسـت های مدیریتـی را در اختیـار آنهـا 
قـرار دهیم، امروز دانشـگاه بـدون نیاز به 
بیـرون توسـط بومیـان مدیریت می شـود 
نتیجـه  ایـن  بـه  همگـی  خوشـبختانه  و 
رسـیدند کـه با پذیـرش یکدیگـر با هر 
دیـدگاه، حـزب و منطقـۀ جغرافیایی و 
و  جمعـی؛  تیمـی  یـک کار  قالـب  در 
همچنیـن  می شـود.  حاصـل  موفقیـت 
مدیـران،  معاونیـن،  همـۀ  از  بنـده 
مسـئولیت  دانشـگاه  در  کـه  عزیزانـی 
هسـتند،  دانشـگاه  پرسـنل  یـا  و  دارنـد 
خانـۀ  در  کـه  عزیـزی  بهـورز  آن 
عزیزانـی  می کنـد،  تـالش  بهداشـت 
کـه در مراکـز جامـع سـالمت تـالش 
می کننـد، رؤسـای محتـرم بیمارسـتان، 
پرسـتاران،  کمـک  عزیـز،  پرسـتاران 
خدمـات و همـۀ عزیزانی کـه مجموعۀ 
می دهنـد،  تشـکیل  را  دانشـگاه  ایـن 
بـرای  و  می کنـم  تشـکر  صمیمانـه 
همگی شـان آرزوی سـالمتی، سـعادت 
و موفقیـت دارم. در پایـان نیـز از شـما 
و  نشـریۀ وزیـن روشـنفکری کـه تمـام 
ایـن مـدت همـراه و همیار مـا بودند نیز 

امتنـان را دارم. کمـال 

در مصاحبه  اختصاصی روشنفکری با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت؛

تشریح دوران طالیی مکارم

دانشـگاه علــوم پزشــکی جیرفـت کـه در سـال ۱3۸۸ بـا کمتریـن 
امکانـات و نیـروی انســانی از مرکـز اســتان مسـتقل گردید، توانسـته در 
مـدت فعالیتــش نقش مثبـت و چشـمگیری در ارتقاء سالمت و بهداشـت 
مردم جنــوب ایفا کنــد و در زمینۀ ایجاد زیرســاخت ها و توسـعۀ مراکز 
بهداشـتی و درمانـی، حجـم عظیمی از خدمـات صورت گرفته اسـت، اما 
در دوره مدیریـت دکتـر اصغـر مـکارم یکـی از مدیران برجسـتۀ ملی که 
متأسـفانه بخـش زیـادی از ایـن دوران نیـز بـا پاندمـی ویران گـر کرونـا 
هـم  زمـان بـود، اقدامـات وسـیع و بی بدیلـی در همـۀ حوزه هـا صورت 
پذیرفـت کـه بـه مناسـبت روز پزشـک و هفتـۀ دولت، پـای صحبت های 
ایـن مدیر  صبور و پاک دسـت نشسـتیم تا بخشـی از تحـوالت مثبتی را که 
از دهـم خردادمـاه ۹۷ آغـاز گردیـد و توأم با این شـرایط سـخت بود را 
بـه اطـالع شـما برسـانیم. گفتگـوی زیـر حاصل گـپ و گفت ما بـا رئیس 

دانشـگاه علوم  پزشـکی جیرفت اسـت:


